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Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. tidsbegrænset parkering i 

Valby 

 

Valby Lokaludvalg har drøftet sagen på By- og trafikudvalgets møde 

den 4. juni og på lokaludvalgets møde den 12. juni 2018.  

 

Lokaludvalget finder det utilfredsstillende, at forslaget sendes i høring 

uden forudgående dialog med lokaludvalget, idet det flere gange er 

blevet meldt offentligt ud, at forslag om nye p-zoner ville blive 

fremlagt på baggrund af en sådan dialog. Vi har således ikke haft 

lejlighed til at drøfte mulige løsninger eller alternativer forud for 

modtagelse af høringen, ligesom vi ikke har haft mulighed for at 

inddrage borgernes holdninger i lokaludvalgets høringssvar. 

 

P-zoner er generelt en fordel for dem, der bor i dem, og en ulempe for 

dem, der bor ved siden af dem. Behovet er affødt dels af mængden af 

biler i byen, dels af de problemer, det giver at være enten en randzone 

eller attraktiv for pendlerparkering. For at virke, skal p-zoner således 

både give et incitament til lavere bilejerskab, dels til øget brug af 

alternative transportformer.  

 

Det fremsatte forslag er udformet på baggrund af ønsker fra beboere i 

den angivne p-zone. Der har som anført ovenfor ikke været mulighed 

for at inddrage holdninger fra beboere uden for det omfattede område, 

som vil opleve øget belastning som ny randzone eller alternativ 

mulighed for pendlerparkering. Vi kan oplyse, at de berørte 

grundejerforeninger, der er repræsenteret i Valby Lokaludvalg, går ind 

for forslaget.  

 

Lokaludvalget ønsker, at Parkering København går i dialog med 

lokaludvalget om en samlet løsning og at der bliver givet tid til en 

ordentlig borgerdialog før der træffes beslutning om yderligere p-

zoner i Valby. 

Lokaludvalget satte det fremsendte forslag til afstemning.  

For at gennemføre det fremlagte forslag stemte 0.  

For at afvise det fremlagte forslag stemte 12 



 

 

Side 2 af 2 

Hverken for eller imod stemte 2.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Fjeldsøe 

Formand for Valby Lokaludvalg 

 

 

 


